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ВСТУП 

 
Актуальність теми дисертації. Водорозчинні біосумісні полімери 

нелінійної молекулярної архітектури та гетерогенні наносистеми на їх основі є 
перспективними матеріалами біомедичного призначення, які можуть 
використовуватись для цільової доставки ліків, як маркери для діагностики, як 
багатокомпонентні наносистеми, які значно підвищують терапевтичний ефект при 
зниженні побічного руйнівного впливу на здорові клітині при протипухлинній 
терапії. Розгалужені полімери у порівнянні з їх лінійними аналогами мають певні 
переваги, так як завдяки особливостям молекулярної будови, мають підвищену 
локальну концентрацію функціональних груп, а структура полімеру піддається 
контролю та регулюванню ще на етапі синтезу. Сучасні підходи в полімерній 
хімії дозволяють створити розгалужені полімери з добре визначеною 
структурою, які здатні реагувати на різноманітні фактори, такі як 
температура, рН, іонна сила, хімічне та біологічне оточення. Створення 
гібридних матеріалів на основі розгалужених біосумісніх полімерних 
матриць, які містять металеві наночастинки з певними оптичними 
властивостями розширюють спектр застосування таких наносистем для 
фотодинамічної та фототермічної протипухлинної терапії.  

Синтез розгалужених полімерів часто потребує застосування дорогих 
реагентів надвисокої чистоти і специфічного лабораторного обладнання. 
Необхідність використання нестійких ініціаторів та регуляторів полімеризації 
практично унеможливлює синтез полімерів складної архітектури в значних 
кількостях, крім того полімерні матриці біомедичного призначення повинні мати 
певний розмір макромолекул, а отже  певну контрольовану молекулярну масу. 
Тому вкрай актуальними є підходи, які дозволяють спростити процедуру синтезу 
полімерних  матеріалів нелінійної архітектури, а також  регулювати їх 
молекулярну структуру.  

При створенні  наносистем біомедичного призначення з 
використанням полімерів необхідно враховувати, що системи мають бути 
біосумісними, придатними до проникнення крізь біологічні бар’єри, 
сприяти кращому засвоєнню препаратів та зменшувати побічні ефекти 
токсичних препаратів, а також  мають бути придатними до довготривалого 
зберігання. Комплексне вирішення цих проблем є непростим завданням,  
так як гібридні наноматеріали та полімери розгалуженої будови є 
складними об’єктами для дослідження.  Коректне визначення, аналіз 
структури та поведінки таких багатокомпонентних систем, потребує 
застосування найсучасніших методів та порівняння результатів, отриманих  
з використанням різних підходів і математичних моделей. Наявність 
чисельних питань в області синтезу, впливу молекулярної структури 
розгалужених полімерів на формування і властивості гібридних 
металовмісних наносистем спонукала автора даної роботи до проведення 
досліджень в цьому напрямку. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.     
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі хімії високомолекулярних сполук 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка в рамках держбюджетних тем №14БП037-05 «Наностуктурні 
високомолекулярні сполуки, композити, їх компоненти та комплекси для 
застосування в інформаційних, біотехнологіях та сонячній енергетиці», 
№16БФ037-04 «Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та 
нанокомпозитів для інноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, 
екології та медицині», а також за фінансової підтримки Міністерства освіти і 
науки для стажування для студентів в рамках “Програми 100+100+100” (2012 р.);  
фінансової підтримки проф. М. Равізо (Інститут Шарля Садрона, м. Страсбург, 
Франція) для короткострокового стажування (2014 р.) та проф. О.Шийчука з 
університету м. Бідгощ, Польща (2015 р.). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи був синтез  полімерних 
біосумісних зіркоподібних матриць з декстрановим ядром та прищепленими  
ланцюгами різної хімічної природи, а саме кополімерів декстран-поліакриамід (Д-
ПАА) та декстран-полі-N-ізопропілакриламід (Д-ПІПАА); створення на їх основі 
стійких гібридних наносистем, які містять наночастинки  Ag, Au, CdS, Au/CdS; їх 
характеризування та тестування  на активність для протипухлинної терапії. 

У відповідності до поставленої мети вирішували наступні завдання: 
 Синтез та аналіз молекулярних характеристик та структури розгалужених 

зіркоподібних кополімерів декстран-поліакриламід (Д-ПАА) та декстран-полі-
N-ізопропілакриламід (Д-ПІПАА) з різним розміром декстранового ядра та 
різною кількістю прищеплених ланцюгів.  

 Дослідження процесу конформаційного переходу в області нижньої критичної 
температури розчинення (НКТР) для кополімерів Д-ПІПАА. 

 Синтез наночастинок срібла та золота в матрицях Д-ПАА з використанням  
різних відновників (в тому числі “зеленій синтез”); визначення розмірів та 
спектральних характеристик наночастинок в таких системах, пошук 
оптимального методу аналізу наносистем, що містять декілька компонентів 
одночасно.  

 Синтез наночастинок Au/CdS в матриці Д-ПАА; дослідження структури та 
оптичних властивостей цих наносистем. 

 Дослідження процесів конформаційного переходу в наносистемі Д-ПІПАА із 
наночастинками золота та срібла; виявлення впливу наявності металевих 
наночастинок на особливості температурного переходу. 

 Дослідження біосумісності полімерів Д-ПАА. Тестування наносистем із 
вмістом токсичного протипухлинного препарату цисплатин на лейкозних 
клітинах. Застосування наносистем із вмістом наночастинок золота та 
фотосенсибілізатора для фотодинамічної терапії  in vitro та in vivо. 

Об’єкт дослідження: оптимізація процесу синтезу розгалужених полімерів 
Д-ПАА та Д-ПІПАА; зв’язок між молекулярною структурою та конформацією 
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прищеплених ланцюгів; властивості гібридних наносистем полімер-металічні 
наночастинки у водному розчині, а також протипухлинна активність гібридних 
наносистем. 

Предмет дослідження: прищеплені полімери Д-ПАА та Д-ПІПАА, 
металовмісні наносистеми на їх основі. 

Методи дослідження було обрані таким чином, щоб забезпечити 
виконання поставлених завдань. Для характеристики полімерів використовували 
гель-проникну хроматографію (SEC), оснащену детекторами світлорозсіювання 
(LS), рефрактометром (Rf) та візкозиметом, ЯМР спектроскопію. Просвічуючу 
електронну мікроскопію (ТЕМ), динамічне світлорозсіювання (DLS),  UV-Vis 
спектроскопію поглинання, фотолюмінісцентну спектроскопію; малокутове 
розсіювання рентгенівських променів (SAXS) використовували для аналізу 
розмірів об’єктів в складі наносистем. Числові методи розрахунку у комбінації зі 
спеціальним програмним забезпеченням було використано для математичної та 
статистичної обробки отриманих даних. 

Наукова новизна. В процесі виконання роботи вперше було синтезовано 
прищеплені кополімери Д-ПІПАА із визначеною молекулярною будовою, 
високою молекулярною масою та низькою полідисперсністю, а також  досліджено 
їх поведінку у розчині в температурному інтервалі конформаційного переходу. 
Також вперше було синтезовано зіркоподібні кополімери Д-ПАА з малим 
декстрановим ядром (Mw=6000 г моль-1). 

Вперше було проведено порівняльний аналіз даних UV-vis спектроскопії, 
DLS та SAXS щодо розмірних розподілів в складних багатокомпонентних 
наносистемах. вдосконалено процедуру розрахунку розмірного розподілу за 
даними, отриманими методом DLS та UV-vis спектроскопії. Показано, що 
полімери Д-ПАА є ефективними матрицями для синтезу стабільних наночастинок 
золота, срібла та сульфіду кадмію. 

Показано вплив наявності металевих наночастинок на процес 
температурного переходу Д-ПІПАА в області НКТР. Виявлено вплив природи 
металевої частинки на положення НКТР та складний характер переходу. 

Продемонстровано біосумісність кополімерів Д-ПАА. Кополімери Д-ПАА 
із вмістом наночастинок золота вперше було використано та протестовано як носії 
для препаратів протилейкозної дії; досліджено ефективність наносистем (в in vitro 
та in vivо) для фотодинамічної протипухлинної терапії.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані показали, що 
полімери Д-ПАА, Д-ПІПАА та наносистеми на їх основі є перспективними 
матеріалами біомедичного призначення як наноносії для доставки 
протипухлинних препаратів. Тестування наоносистем було проведено в Інституті 
молекулярної біології та генетики НАНУ (д.б.н. Г.Д. Телегєєв) та в Інституті 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ 
(проф. Н.Ф. Гамалія). Дослідження проводились in vivo та in vitro. 
Нанокомпозиція, яка містила наночастинки золота та сенсибілізатор 
рекомендована до доклінічних випробувань для фотодинамічної терапії.  
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Кополімери Д-ПАА продемонстрували здатність до стабілізації наночастинок 
та контролю за процесом росту наночастинок. У 2016 р. подано заявку на винахід 
та корисну модель “Спосіб одержання висококонцентрованих колоїдних розчинів 
наночастинок золота”. 

Особистий внесок здобувача. Синтез кополімерів Д-ПІПАА, аналіз 
макромолекулярних параметрів Д-ПАА та Д-ПІПАА за даними SEC, DLS було 
проведено особисто дисертантом. Автором було синтезовано та досліджено 
методами TЕМ, UV-vis спектроскопії та DLS наносистеми Д-ПАА із вмістом 
наночастинок Ag, Au, CdS, Au/CdS та наносистеми Д-ПІПАА із наночастинками  
Au і Ag. Особисто здобувачем розроблено нове програмне забезпечення та 
вдосконалено вже відоме (із відкритим кодом) для розрахунків за даними DLS та 
UV-Vis розмірних розподілів (теорія Mi) з використанням методу розкладу за 
сингулярними членами із можливістю врахування рівня шуму.  

Синтез серії кополімерів з декстрановим ядром Мw=2×105 та 7×105 г×моль-1, 

Д20(70)-ПАА, відповідно, та деяких наносистем на їх основі проведено д.х.н. Н.В. 
Куцевол та к.х.н. М.Ю. Безуглим. Серійні DLS експерименти проведено А.І. 
Марініним (Національний університет харчових технологій). Ефективність 
цисплатину в складі комплексу з полімером проведено д.б.н. Г.Телегеєвим 
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). Експерименти по 
проведенню фотодинамічної терапії на біологічних об’єктах проведено к.б.н. 
І.Штонь під керівництвом д.б.н. М.Ф. Гамалії (Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України). 
Інтерпретацію отриманих даних та підготовку публікацій проведено спільно з 
науковим керівником дисертаційної роботи д.х.н. Н.В. Куцевол. Інтерпретацію 
даних та підготовку деяких публікацій проведено спільно із співавторами: проф. 
М. Равізо (Інститут Шарля Садрона, Франція; SEC та ТЕМ); академік Л.Булавін, 
к.ф.-м.н. Д. Соловйов (SAXS); проф. О.Шийчук (Університет м. Бидгощ, Польша; 
«зелений синтез;   к. ф.-м.н. Н.П.Науменко, д.ф-м.н. О. А. Єщенко;  дослідження 
оптичних властивостей СdS та наносистеми Au/Cds). В проведенні експериментів 
та математичній обробці даних приймали участь студенти Ю. Гарагуц та І. 
Виноградська.  

Апробація результатів дослідження. Результати роботи представлено на 
40 конференціях та симпозіумах. Серед  них: International and Interdisciplinary 
NRW Symposium “Biomaterials and Biomechanics, Fundamentals and Clinical 
Applications” (Essen, March 17-19, 2010), The International Summer School 
“Nanotechnology: from fundamenral research to innovation” and International research 
and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (25 August - 1 
September, 2013, Bukovel, Ukraine), 9-th International Conference ”Electronic 
Processes in Organic Materials” (May20-24, 2013, Ternopil), Baltic Polymer 
Symposium (September 18-21, 2013, Trakai, Lithuania), 6-th International Conference 
“Physics of Liquids Matter: Modern problems” (23-25 May, 2014, Kiev, Ukraine), 
Summer School and International Research and Practical Conference: “Nanotechnology 
and nanomaterials” (23-30 August, 2014, Yaremche-Lviv, Ukraine), VIII Ukrainian-
Polish Conference “Polymer of Special Applications” (October 1-4, 2014, Bukovel, 
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Ukraine), Research and Practice Conference: “Nanotechnology and nanomaterials” (26-
29 August, 2015, Lviv, Ukraine), 4th International Caucasian Symposium on Polymer 
and Advanced Materials (1-4 July, 2015, Batumi, Georgia,), Technical Seminar on 
Enviromental Contamination and Response (2-4 June, 2015, Canada, Vancouver), 7th 
International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (27-31 May, 
2016, Kyiv, Ukraine), 4th International Research and Practice Conference 
“Nanotachnology and Nanomaterials (August 24-27, 2016, Lviv, Ukraine. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 
викладено у 53 публікаціях автора, зокрема, 13 – у наукових статтях, з них 2 – у 
вітчизняних фахових наукових виданнях, 11 статті в іноземних фахових видань та 
40 – тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 
розділів, висновків та переліку літературних джерел. Загальний обсяг роботи 144 
сторінки, у тому числі основний текст 135 сторінок та список використаних 
джерел з 98 найменувань на 9 сторінках 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Синтез та особливості молекулярної будови зіркоподібних кополімерів 
 Д6-ПААn та Д6(70)-ПІПААn 

 

Cинтез розгалужених кополімерів проводили радикальною прищепленою 
полымеризацією з використанням окисно-відновної системи Се(IV)/НNO3. 
Прищеплення ПАА ланцюгів проводили на Декстран з Мw=6000 г×моль-1, а 
ПІПАА ланцюгів - на Декстран з Мw=6000 г×моль-1 та Мw=70000 г×моль-1. 
Декстран в процесі ініціювання підщивається і в процесі синтезу зберігає 
конформацію клубка. Кополімери позначено надалі, як Д6-ПААn та Д6(70)-
ПІПААn, де (n-кількість прищеплених ланцюгів).  

Для аналізу молекулярних параметрів полімерів було використано гель-
проникну хроматографію з LS та Rf детекторами визначення молекулярної маси. 
На всіх хроматограмах для всіх кополімерів спостерігали один майже 
симетричний пік як за даними LS, так і Rf детекторів (Рис.1, а). За даними SEC, 
отримані кополімери мають низьку полідисперсність (Табл.1, Табл.2) і не містять 
домішок гомополімеру.  

Високі значення Mw та Rg та низький вміст декстранової компоненти дають 
підставу стверджувати, що синтезовані полімери є зіркоподібними, при цьому, 
MwД6-g-ПAA5 >MwД6-g-ПAA10 >MwД6-g-ПAA15> MwД-g-ПAA15, так само як і для серії 
кополімерів Д20-ПАА та Д70-ПАА з такою ж кількістю щеплень. Параметр 
Rw

2/Mw, характеризує компактність макромолекули  (Taблиця 3.1). 
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Рис.1.Хроматограми 
зразків: Д6-ПАА5 (а); 
Д6-ПІПАА15 (б). 1- 
LS детектор, 2-Rf 
детектор. 

Чим менше значення 
Rg

2/Mw, тим  більш 
компактною є 
структура. 
Компактність 
розгалужених 
кополімерів Д6-
ПAAn  залежить від 
відстані між 
прищепленими  

ланцюгами,як це було передбачено в теоретичних роботах. 
 

Таблиця 1. Молекулярні параметри кополімерів Д6-ПААn 

Зразок 
Mw×10-

6 

г·моль-1 

Rg, 
нм 

Mw/Mn 
Rg2/Mw×10-3, 
нм2∙моль·г-1 

w, % 
декстр. 

Д6-PAA5 1,54 68,7 1,73 3,10 0,30 

Д6-ПАА10 1,09 54,6 1,69 2,72 0,50 

Д6-ПАА15 0,65 39,4 1,68 2,37 0,92 
Д6-ПАА20 0,58 35,2 1,66 2,19 1,08 

Молекулярні характеристики цієї серії кополімерів Д6-ПІПАА15 та Д70-
ПІПАА15 наведено  в Табл. 2. 

 
Таблиця 2. Молекулярні параметри кополімерів Д6(70)-ПІПАА15 

Зразок 
Mw×10-6, 
г/моль 

Mn×10-6, 
г/моль 

Mw/Mn 
w, % 

декстр. 

Д6-ПІПАА15 0,649 0,453 1,43 0,9 

Д70-ПІПАА15 1,03 0,674 1,52 6,8 
 
Полімери мають однакову кількість щеплень, різну відстань між ними, так як 

прищеплення проводили на декстрановий клубок різної молекулярної маси. 
Відстань між щепленнями визначає їх конформацію. Відмінність у молекулярній 
структурі кополімерів Д-ПІПАА повинна впливати на особливості 
конформаційного переходу в області НКТР, так як це пов’язано з різною 
можливістю реалізації переходу клубок-глобула для кополімерів, які мають різну 
вихідну конформацію прищеплених ПІПАА ланцюгів у розчині.  Для дослідження 
цього феномену використовували метод DLS, аналізуючи гідродинамічний розмір 
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макромолекул у водному розчині при 25oС (нижче НКТР), 31 oС (НКТР для 
лінійного ПІПАА) і 35 oС (вище НКТР ). Для аналізу зміни розмірів макромолекул 
біля НКТР (31°C) ми використовували параметр відносної зміни 

гідродинамічного діаметра 
25 31

25 31

25
100%H H

H

C C

H C

D D
D

D

 






   . Для температур вищих за 

НКТР, використовували параметр 
35 25

25 35

25
100%H H

H

C C

H C

D D
D

D

 





 
    

 
. 

Аналіз даних, представлених в Табл. 3, показує, що більш компактними є 
макромолекули Д6-ПІПАА15, які мають  витягнуту конформацію прищеплених 
ланцюгів. Д6-ПІПАА15 здатний до зміни розміру в меншому ступені, ніж Д70-
ПІПАА15. Отже, збільшення густини щеплень послаблює можливість зменшення 
розміру макромолекули в процесі переходу «клубок-глобула» в області НКТР. 

Таблиця 3. Зміна гідродинамічного діаметру кополімерів Д6(70)-ПІПАА15 
при нагріванні від 25˚С до 36 ˚С 

Зразок Mw×10-6, г/моль 25 C
HD  , нм 25 31

HD  ,% 25 35
HD  ,% 

Д6-ПІПАА15 0,649 34 25 340 

Д70-ПІПАА15 1,03 37 49 110 

Золі срібла, синтезовані в матриці Д-ПАА 
Даний розділ містить результати досліджень впливу хімічної природи 

відновника, структури розгалужених кополімерів Д-ПАА, їх аніонних похідних, 
лінійних аналогів та інших умов синтезу на розмір і форму наночастинок срібла, 
що формуються у водному розчині. Було використано наступні відновники: 
гідразин, глюкоза, водень, аскорбінова кислота та натрію боргідрид.  

В таблиці 4 вказані розмір та форма наночастинок срібла, синтезованих в 
неіонних та іоногенних матрицях Д-ПАА різної макромолекулярної структури з 
використанням різних відновників, а на Рисунку 2 приведені ТЕМ зображення 
окремих зразків відповідних наночастинок. Як видно з таблиці, в матрицях Д-
ПАА неможливо синтезувати монодисперсні наносистеми при використанні так 
званого «зеленого підходу». Наночастинки в складі таких систем мають 
здебільшого неправильну форму і утворюють агрегати, у той час, коли 
наночастинки срібла синтезовані за допомогою натрій борогідриду мали 
сферичну форму, малий розмір (7-12 нм) і низьку полідисперсність, що є 
необхідним для вдалого біомедичного використання.  
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Рисунок 2. ТЕМ 
зображення 
наночастинки.а - 
відновник гідразин гідрат, 
б – відновник глюкоза, в – 
відновник водень, г – 
відновник аскорбінова 
кислота, д – відновник 
натрію борогідрид 
 

Таблиця 4. Розмір та форма наночастинок срібла, синтезованих в неіонних та 
іонних Д-ПАА з використанням різних відновників. 

Особливості структури наночастинок Аu, СdS та нанокомпозиту 
 Аu/CdS в матриці Д6-ПАА5 

ТЕМ фотографії золів Au, СdS та нанокомпозитів Au/CdS представлено на 
Рис. 3 – 4. Золі Au та CdS було синтезовано та проаналізовано з метою докладного 
вивчення структури нанокомпозиту Au/CdS. На ТЕМ фотографії золю Au (Рис. 3, 
a) видно окремі частинки розміром 3±0.8 нм та їх агрегати, що мають розмір 60 
нм. ТЕМ зображення золів CdS підтверджують присутність окремих частинок 
CdS із розміром 10±3 так само як і агрегатів із перколяціями між частинками (Рис. 
4, в, г). CdS НЧ не розподілені в об’ємі золю регулярно, а формують локальні 
структури-кластери із розміром 100–400 нм (Рис. 4, д).  

Аналіз ТЕМ зображень наносистеми Au/СdS демонструє складну структуру 
нанокомпозиту (Рис. 4, a). Ми можемо спостерігати Au НЧ of 12±2.4 нм оточені 
малими частинками CdS із розміром 3±1 нм (Рис. 4, б, в). Ці нанокомпозити 
формують кластери-агрегати (Рис. 3, a) з розміром 100–160 нм. AuНЧ добре 

Полімер та 
умови 

синтезу  

Відновник  

Гідразину 
гідрат  

Глюкоза  
Аскарбінова 

 кислота  
Водень 

Натрію  
борогідрид  

Д70-ПАА5  90±35 нм 
(асиметричні)  

45±20 нм 
(полігональні)  

35±20 нм 
(асиметричні, 

агрегати)  

120±50 
нм  

12±4 нм  

Д70-ПАА5  
(ПЕ), 
рН=7  

-  40±12 нм 
(сферичні, 

полігональні)  

-  -  20±7 нм  

Д70-ПАА5  
(ПЕ), 

рН=12  

-  60±12 нм  
(полігональні, 

агрегати)  

-  -  -  
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розрізняються (темно сірі частинки на ТЕМ зображеннях) в нанокомпозиті 
Au/CdS та мають сферичну форму. CdS НЧ сірі та розташовані навкруги Au НЧ. 

Спектри ФЛ CdS НЧ в Д6-ПАА5 (Рис. 6) мають три смуги позначені як XLs, 
XLa та XD із максимумами при 415 нм, 477 нм та 650 нм, відповідно. Смуги XLs 
та XLa відповідають поглинанню XAs та XAa та зумовлені переходом із 
випроміненням в CdS НЧ між першим збудженим та незбудженим станом 
екситону в окремих CdS НЧ та агрегатах. 

Додаткова смуга XD випромінювального переходу спостерігається в 
екситонах CdS НЧ, локалізованих на дефектах. Так як смуга XD є домінуючою, 
можна зробити висновок, що CdSНЧ мали дефектну структуру.  

Зважаючи на те, що CdSНЧ є досить малими, можна стверджувати, що ці 
дефекти поверхневі. ФЛ спектри наносистем Au/CdS/Д6-ПАА5 у водному розчині 
(Рис. 6) виявився неочікуваним, адже інтенсивність XD лінії локалізованих 
екситонів значно зменшилася (у 6,5 разів), у той час, як інтенсивність смуг 
вільних екситонів XLs та XLa значно збільшилася (у 3,2 рази). Спектри ФЛ суміші 
Au/CdS/Д6-ПАА5 представлено на Рис. 6 пунктирною лінією. Підвищення 
інтенсивності смуг ФЛ вільних екситонів XLs та XLa для суміші Au/CdS/Д6-
ПАА5, так само як і зменшення інтенсивності дефектної смуги XD демонструє, 
що CdS НЧ локалізовані в найближчому оточенні до AuНЧ.  
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Рис. 3. ТЕМ зображення золотих наночастинок (а) та розподіл за розмірами (б) 
в матриці Д6-ПАА5. Наночастинки сульфіду кадмію (в,г) в матриці Д6-ПАА5, а 
також розподі за розмірами (д) 
 
 

 
 
Рис. 4. ТЕМ зображення нанокомпозиту Аu/ CdS в  матриці Д6-ПАА5 (а) та 
розподіли  наночастинок за розмірами Аu(б); CdS(в) 
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Золі Ag та Au, синтезовані в термочутливій розгалуженій матриці  
Д70-ПIПАА15 

Методом DLS було встановлено особливості поведінки наносистем Ag/Д70-
ПІПАА15 та Au/Д70-ПІПАА15 в області фазового переходу полімерної матриці. 
Кореляційні криві було отримано в температурному інтервалі 25-36°С із кроком 
нагрівання 0,1°С. Аналізом кореляційних кривих за алгоритмом CONTIN з 
вибором регуляризаційного параметра методом L-кривої було отримано розподіл 
за гідродинамічними діаметрами нанооб’єктів в наносистемах. Було детально 
проаналізовано декілька температурних інтервалів, а саме  25 – 32°С, 32.5 – 
33.6°С, 33,7 – 34,2°С та 34,3 – 36°С. 

Рис. 5. Спектри поглинання Au/CdS/Д6-
ПАА5 (суцільна лінія), Au/Д6-ПАА5  (˗˗  
˗˗), CdS/Д6-ПАА5 (- - - -) та суміщі 
CdS/Д6-ПАА5 і  Au/Д6-ПАА5 (˗˗ - ˗˗) у 
воді.  
 

Рис. 6. ФЛ спектри Au/CdS/Д6-ПАА5 
(суцільна лінія), Au/Д6-ПАА5  (˗˗  ˗˗), 
CdS/Д6-ПАА5 (- - - -) та суміщі 
CdS/Д6-ПАА5 та Au/Д6-ПАА5 (˗˗ - ˗˗) у 
воді 
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Рис. 7. Схематичне 
зображення 
нанообєктів, які 
знаходяться в 
наносистемах Ag/Д-
ПІПАМ та Au/Д-
ПІПАА. А – Нанооб’єкт 
І-Ме, Б – Нанооб’єкт 
ІІ-Ме до та після 
конфірмаційного 
переходу, В – 
Нанооб’єкт ІІІ-Ме, Г – 
Нанооб’єкт ІV-Ме. 
Вказані приблизні 
розміри для порівняння 
Було показано, що в 
синтезованій 
наносистемах є 
декілька  нанооб’єктів, 
які можуть розсіювати 
світло. Нанооб’єкт І-
Ме – наночастинки 
металу (де Ме=Au або 
Ag). 

. Нанооб’єкт ІІ-Ме – макромолекула матриці, на поверхні і в об’ємі якої 
утримуються наночастинки металу. Нанооб’єкт ІІІ-Ме - агрегати нанооб’єктів ІІ-
Ме, утворені за рахунок адсорбції на поверхні наночастинок ланцюгів декількох 
різних макромолекул. Нанооб’єкт ІV-Ме - агрегати нанооб’єктів ІІ-Ме із низьким 
вмістом наночастинок металів, які утворюються в області НКТР за рахунок 
гідрофобної взаємодії. Схематичні зображення нанооб’єктів наведено на Рис.7.  
TEM зображення золю Ag, синтезованого при 25°С пібтвердили, що 
наночастинки срібла мають сферичну форму та  розмір 5-10 нм, а золота 7-10 нм. 

В області НКТР при зміні гідрофобно-гідрофільного балансу 
макромолекули, наночастинки срібла не агрегують і зберігають розмір, який мали 
після синтезу, тобто 5-10 нм. До того ж, наявність наночастинок срібла 
призводить до утворення нанооб’єктів різної будови і складного характеру 
температурного переходу в дослідженій системі. НКТР знижується на 0,5°С по 
відношенню до розчину індивідуального полімеру. 
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Рис.8. Залежності 
гідродинамічних 
радіусів 
нанооб’єктів 
системи Au/Д70-
ПІПАА15 при від 
температури та 
схеми відповідних 
процесів (Г,Д,Е). 
На Рис.8 наведено 
залежності 
гадродинамічного 
розміру 
нанооб’єктів в 
системі Au/Д70-
ПІПАА15 та схеми 
відповідних 
процесів, які 
відбуваються при 
підвищенні 
температури. 

Нанооб’єкти І практично не змінювали розмір, тому на Рис. 8 не наведена 
зміна їх розмірів із збільшенням температури. Крива А демонструє поступове 
зменшення гідродинамічного діаметру Нанооб’єктів ІІ в наносистемі Au/Д70-
ПІПАА15. 

Різка зміна гідродинамічного діаметру Нанооб’єктів ІV (Крива Б) 
спостерігалася при 34,2°С, що відповідає НКТР. Найскладнішу форму має крива, 
яка відповідає зміні гідродинамічного діаметру Нанооб’єктів ІІІ із зростанням 
температури (Рис.8, В). Спочатку спостерігається досить плавне спадання розміру 
агрегатів до 160 нм при температурі 33°С, що відповідає поступовому колапсу 
ланцюгів ПІПАА в складі агрегатів. Надалі, діаметр агрегатів збільшується до 
максимуму в 210 нм при 34,1°С. Подальше спадання кривої пояснюється 
підвищенням внеску розсіювання Нанооб’єктів ІV, які розсіюють інтенсивніше, 
ніж  Нанооб’єкти ІІІ.  

Таким чином, термочутливі наносистеми Ag/Д70-ПІПАА15 та Au/Д70-
ПІПАА15, містять вільні наночастинки металів, розмір яких не змінюється 
суттєво при нагріванні в інтервалі конфірмаційного переходу 30-36°С і складає 5-
12 нм, та агрегати. Агрегати містять макромолекули з інкорпорованими   
наночастинками металів, розмір агретатів - 100 та 200 нм для срібла і золота, 
відповідно. Наносистеми Au/Д70-ПІПАА15 та Ag/Д70-ПІПАА15, містять також 
індивідуальні макромолекули Д70-ПІПАА15 із вмістом наночастинок металів, 
однак, на кривих розподілу вони реєструються лише для Au/Д70-ПІПАА15, 
оскільки саме в цій наносистемі розмір агрегату суттєво відрізняється від розміру 
вільної макромолекули.  
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Розгалужені кополімери як матриці та наноносії для створення 
нанокомпозитів для медикаментозної та фотодинамічної протипухлинної 

терапії 
Кополімерів Д-ПАА для доставки циспалатину. Кополімери  Д70-ПАА5 та 

Д70-ПАА5(ПЕ) було протестованo на токсичність на макрофагах мишей. Було 
показано, що кополімери поглинаються макрофагами та є нетоксичними. 
Фагоцитарний індекс становив 84%. Кополімери було завантажено 
високотоксичним протипухлинним препаратом цисплатин. Методом ІЧ 
спектроскопії було встановлено утворення комплексу в системі Д70-
ПАА(ПЕ)/цисплатин.  

Продемонстровано, що при освітленні нанокомпозиту світлом довжиною 
хвилі λ = 658 нм виділяється синглетний кисень в кількостях, близьких до 
кількості при опроміненні вільного хлорину e6 (Рис.10). 

Експеримент in vitro на культурі клітин людських лімфоцитів MT-4 показав, 
що нанокомпозит не проявляє тіньової токсичності. Після опромінення лазером 
смертність клітин лімфоцитів, оброблених нанокомпозитом зростає майже вдвічі 
у порівнянні з клітинами, обромленими вільним хлорином e6 при рівних 
концентраціях (Рис. 11).  

Рис. 10. Генерація синглетного кисню 
нанокомпозитом та його складовими. 
1 – хлорин е6, 2 – нанокомпозит, 3 – 
наночастинки золота, 4 – розчин 
полімеру 
 

Рис. 11. Гістограма смертності клітин 
людських лімфоцитів MT-4  при дії різних 
агентів. 

Підвищена у порівнянні з вільним хлорином e6 фододинамічна активність 
нанокомпозитного ФС була підтверджена у in vivo випробуванні на мишах із 
прищепленою карциномою Льюїса. На 10ий день після експозиції середній об’єм 
пухлини, обробленої нанокомпозитом у 1.5 рази менший, ніж у групі мишей, які 
отримали вільний ФС (Рис.12).  
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Композитний ФС, 
представлений в даній роботі, 
генерує синглетний кисень (Рис. 
11), що є основним фактором 
пошкодження для опромінених 
клітин. Рис11 показує, що 
нанокомпозит генерує менше 
синглетного кисню, ніж вільний 
хлорин e6. однак, в 
експериментах in vitro та in vivo 
фотодинамічна активність 
нанокомпозиту набагато вища за 
вільний хлорин e6. Причиною 
цього явища може бути те, що 
нанокомпозит сприяє більш 
повному засвоєнню молекул ФС. 
 

Рис. 12. Гістограма фотодинамічної 
активності вільного хлорину е6 та хлорину е6 
у складі нанокомпозиту Д70-ПАА5(ПЕ)/Au/ФС 

Отже, кополімери Д-ПАА(ПЕ) виявилися нетоксичними та біосумісними. 
Комплекс кополімеру Д-ПАА(ПЕ) з цисплатином продемонстрував високу 
ефективність при руйнуванні клітин лейкемії. Наносистеми із вмістом 
наночастинок золота та ФС хлорину е6 рекомендовані до доклінічних випобувань.  

ВИСНОВКИ 
1. Синтезовано дві серії зіркоподібних прищеплених кополімерів із  

декстрановим ядром різної  молекулярної маси (Mw=6000 та 70 000 г моль-1) та 
прищепленими ПАА та ПІПАА ланцюгами (Д6-ПАА та Д6(70)-ПІПАА). 
Показано, що оптимізована методика щодо способу введення ініціатора та часу 
між введенням ініціатора та мономеру в реакційне середовище дозволяє отримати 
прищеплені полімери з високою молекулярною масою та низькою 
полідисперсністю для обох серій кополімерів. 

2. Встановлено, що компактність зіркоподібної макромолекули та 
конформація прищеплених ланцюгів залежить від відстані між щепленнями для 
обох серій кополімерів.  

3. Доведено, що для зіркоподібних кополімерів серії  Д6(70)-ПІПАА 
температура конформаційного переходу є на 2-3 С вищою за НКТР лінійного 
ПІПАА такої ж молекулярної маси (тобто 31-32С для лінійного і 33-34 С для 
прищепленого). Встановлено, що на температуру переходу, а також на 
особливості конформаційного переходу в області НКТР впливає молекулярна 
структура розгалуженої макромолекули, а саме відстань між щепленнями. 
Зменшення гідродинамічних розмірів макромолекули Д-ПІПАА при переході 
«клубок-глобула» є більшою  для кополімеру Д70-ПІПАА15 у порівнянні з  Д6-
ПІПАА15. 

4. Показано, що розгалужені кополімери обох серій є ефективними 
матрицями для синтезу стабільних золів срібла та золота. Доведено, що методами 
«зеленого синтезу» при вікорістанни як відновника глюкози, неможливо отримати  
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золі срібла з низькою полідисперсністю та розміром наночастинок, які необхідні 
для наносистем біомедичного призначення (до 15 нм). Проте застосування 
боргідриду натрію  та розгалуженої полімерної матриці обох серій дозволяє 
отримати стабільні наносистеми з заданими розмірними  характеристиками 
наночастинок срібла та золота.  

5. Доведено, що серед метод DLS  є найбільш інформативним серед 
методів розсіювання (SAXS, DLS, UV-vis) , які використовуються для аналізу 
багатокомпонентних наносистем. 

6. Вивчено поведінку водорозчинних наносистем на основі Д70-
ПІПАА15 та наночастинок золота та срібла інтервалі НКТР ПІПАА. Доведено, що 
НКТР для металовмісних наносистем зсувається в бік вищих температур на 0,5С, 
а наночастинки Ag  та Au практично не змінюють розміру в процесі колапсу 
макромолекули. 

7. Показано ефективність розгалужених полімерних матриць для синтезу 
гібридних наносистем Au/CdS з нетиповими оптичниміи властивостями. 

8. Показано біосумісність полімерів Д-ПАА та Д-ПІПАА  і перспективу 
їх застосування для протипухлинної терапії. Інкапсулювання токсичного 
протипухлинного препарату цисплатину дозволило вбити 90 % лейкозних клітин 
(in vitro). Доведено фотодинамічну активність нанокомпозитних матеріалів на 
основі аніонного Д-ПАА із вмістом наночастинок золота та фотосенсибілізатора 
хлорин е6. Фотодинамічна ефективність таких наносистем виявилася вдвічі 
вищою ніж дія індивідуального хлорину е6 для клітин та на 30% вищою у 
експерименті на мишах. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення 

металовмісних наносистем. - Рукопис 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена синтезу та дослідженню розгалужених прищеплених 
кополімерів декстран-поліакриламід (Д-ПАА) та декстран-N-ізопропілакриламід 
(Д-ПІПАА) різною макромолекулярної архітектури та металовмісних наносистем 
на їх основі, а також їх використанню в області доставки ліків. Методом гель-
проникної хроматографії визначено вплив макромолекулярної будови Д-ПАА та 
Д-ПІПАА на основні молекулярні параметри полімерів. Методом динамічного 
світлорозсіювання досліджено процес переходу клубок-глобула в водних 
розчинах Д-ПІПАА, визначений вплив макромолекулярної архітектури на 
положення нижчої критичної точки розчинення (НКТР). 

Методом «зеленого» синтезу із використанням різних відновників отримано 
ряд наночастинок срібла різного розміру та форми, отримані мікрофотографії 
наночастинок та вивчено їх спектральні властивості. Показано вплив відновника, 
природи полімеру Д-ПАА та інших умов синтезу на властивості наночастинок 
срібла. Комплексом фізичних методів дослідження (динамічне світлорозсіювання, 
мало кутове рентгенівське розсіювання та УФ і видима спектроскопія) були 
визначені розмірні характеристики наносистем та обрано оптимальний метод 
дослідження. Також було синтезовано наночастинки CdS та Au/CdS в матриці Д-
ПАА, вивчено морфологію та оптичні властивості цих наносистем. Описано 
поведінку наносистем із вмістом наночастинок золота та срібла на основі 
термочутливого Д-ПІПАА. 

Було визначено буосумісність кополімерів Д-ПАА. Комплекс аніонного 
похідних цього полімеру із цисплатином був протестований на біологічну 
активність, показана перспективність цієї системи для цільової доставки ліків. 
Встановили фото динамічну активність наночастинок золота, синтезованих в 
матриці аніонного Д-ПАА у поєднанні із фотосенсибілізатором хлорином е6 на 
клітинах та тваринах.  

Ключові слова: розгалужені полімери, наночастинки золота, наночастинки 
срібла, НКТР, фотодинамічна терапія, цільова доставка ліків 
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АННОТАЦИЯ 
 

Чумаченко В.А. Разветвленные водорасстворимые полимеры для 
создания металлосодержащих наносистем. - Рукопись 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук за 
спеціальністю 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений. Киевский 
национальний університет имени Тараса Шевченко, Киев, 2016. 

Дисертационная работа посвящена синтезу и исследованию привитих 
сополимеров декстран-полиакриламид (Д-ПАА) и декстран-N-
изопропилакриламид (Д-ПІПАА) различной макромолекулярной архитектуры и 
метолосодержащих наносистем на их основе, а также их использованию в 
целевой доставке лекарственных препаратов. Методом гель-проникающей 
хроматографии определено влияние макромолекулярной структури Д-ПАА и Д-
ПNИПАМ на основне макромолекулярне параметри полимеров. Методом 
динамического светорассеяния исследован процес перехода клубок-глобула в 
водних растворах Д-ПИПАА. 

Методом «зеленого» синтеза с использованием разных восстановителей  ряд 
наночастичек серебра разного размера и формы. Комплексом физических методов 
исследования (динамическое светорассеяние, малоуговое рентгеновское 
рассеяние, спектроскопия поглащения)определены размерные характеристики 
наночастиц, выбран оптимальный метод исследования. Далее методом ДЛС 
исследованы наносистемы CdS и Au/CdS в матрице Д-ПАА, изучена морфология 
и оптические своийтва таких систем. Описано поведение систем с содержанием 
наночастиц золота и серебра в матрице Д-ПИПАА. Изучена биосовместимость и 
эффективность наносистем на основе Д-ПАА для доставки препаратов 
фотодинамической и химической терапии злокачественных опухолей на 
клеточном уровне и на животных. 

Ключевые слова: разветвленные полимеры, наночастицы золота, наночастцы 
серебра, НКТР, фотодинамическая терапия, целевая доставка лекарств 
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Current thesis devoted to synthesis and study branched graft copolymers Dextran-
Polyacrylamide (D-PАА) and Dextra-N-isopropylacrylamide (D-PNIPAM) of various 
macromolecular structure and nanosystems based on ones with metal nanoparticles as 
well as their application for targeted drug delivery. Gel chromatography was used to 
study the influence of molecular architecture of D-PАА and D-PNIPAM on its 
macromolecular characteristics. DLS method allowed to study the influence of 
macromolecular structure on the lower critical solution temperature (LCST). 
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Various reductants included “green” reagents were used for Ag NPs synthesis. It 
allowed to produce silver nanoparticles of various size and shape. Microscopic and 
spectroscopic methods were used for nanoparticle characterization It was show that the 
nature of reducing agent and polymer structure as well as another synthesis condition 
define properties of metal nanoparticles. Size and shape of nanoparticles were studied 
using various techniques (DLS, SAXS and UV-vis spectroscopy) Quantum dots based 
on CdS and Au/CdS stabilized by D-PAA were fabricated and studied. The influence of 
Ag and Au nanoparticles on the LCST of termosensitive D-PNIPAM was studied. 

It was demonstrated that the chemical nature of polymer matrix (uncharged or 
charged) and the polymer internal structure affect the nanoparticles’ actual control on 
the sol size characteristics and nanoparticle size distribution in the nanosystems. The 
analysis of the silver sols was performed using UV-vis spectroscopy, QELS, and SAXS. 
All methods used were in good agreement for the characterization of size distribution of 
small particles (less than 60 nm) in the sols. The polydispersity estimated by various 
methods was comparable. It was shown that for precise analysis of sols synthesized in 
polymer matrices all these techniques should be used simultaneously. It should be noted 
that nanoparticle aggregates and macromolecules of the polymer matrix can be 
characterized only by QELS. 

Due to the features of their molecular structure branched polymer systems are of 
interest not only for basic research, but they are promising new generation functional 
materials. Such polymers are characterized by a more compact structure and, as a result, 
by a higher local concentration of the functional groups as compared with their linear 
analogs of the similar molecular mass. The carried out studies have proved the 
efficiency of using branched polymers as matrices for the formation of silver NPs and 
their stabilization. It has been demonstrated that stable silver colloids could be 
synthesized in both nonionic and branched anionic matrices, meanwhile, the linear 
matrix in the anionic form does not stabilize the nanosystem. The extremely elongated 
(extended) and rigid conformation of the macromolecule of the branched polyelectrolyte 
matrix promotes the preparation of sols resistant to phase separations. We have 
demonstrated the differences in the nanosystems synthesized in nonionic and ionic 
branched polymer matrices, in particular, the differences in their size characteristics and 
during sol ageing processes. 

The metal/semiconductor (Au/CdS/D-g-PAA) nanocomposites were synthesized 
in the solution of branched D-g-PAA polymer. Polymer controlled the size and 
morphology of NPs in the process of their synthesis and was a stabilizing agent for sols. 
The nanosystems containing Au NPs or CdS separately were obtained for comparative 
studies. TEM and DLS of Au/CdS/D-g-PAA nanocomposites results were in good 
agreement and revealed complicated nanocomposite structure consisting of isolated and 
aggregated Au NPs surrounded by small CdS NPs. These nanocomposites formed the 
aggregates-clusters with average size of 50–800 nm. 

It was shown for D-PAA copolymers to be biocompatible and nontoxic. Polymer-
cisplatin complex shows high effectiveness for targeted drug delivery to tumor cells. 
Using nanocomposite of photosensitizer with Au nanoparticles and anionic D-PAA 
excellent Photodynamic activity were achieved for cell cultures and animals. we have 
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created a composite photosensitizer consisting of gold nanoparticles in copolymer 
dextran-graft-polyacrylamide matrix, and chlorin e6. In in vitro experiments on 
malignant cell line MT-4 the nanocomposite photosensitizer demonstrated a two fold 
increase in photodynamic efficacy compared to the free photosensitizer. High 
photodynamic activity of the chlorin e6 composite confirmed in experiments on 
photodynamic therapy of carcinoma Lewis, grafted to laboratory mice. 
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